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FOTO’S OMGEVING

BRIENENSHOF EN OMGEVING
Het erf Brienenshof ligt aan de Groenestraat en nabij de Rijksweg.
De Groenestraat is een oude landstraat. In de omgeving was vroeger land- en tuinbouw te vinden. Het erf is een laatste restant dat
herinnert aan die tijd. Het is tevens de naamgever van de achterliggende nieuwbouw wijk.
Het erf is op meerdere manieren een schakelpunt. Het vormt de
verbinding tussen de lintbebouwing met burgerwoningen aan de
Groenestraat en de formele stedenbouw van de woonwijk. Het erf
is vanaf de Rijksweg goed zichtbaar, vanuit beide rijrichtingen.
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SCHAKELPUNT
Het perceel ligt als een schakelpunt in zijn omgeving. Dit heeft te maken met zijn
positie, bij de entree van de wijk, in de bocht van de Groenestraat en omgeven
door groene ruimte waardoor het zichtbaar is. Het valt op omdat het duidelijk
anders is dan de omringende nieuwbouwwijk en de oudere lintbebouwing langs
de Groenestraat. Het perceel met zijn bebouwing vormt een mooi contrast met
de formeel opgezette nieuwbouwwijk.
MARKANT
De locatie en zijn bebouwing liggen op een markante plek. Vanuit alle richtingen
is het zichtbaar en herkenbaar. Vanaf de rijksweg zie je het vanuit beide richtingen. Het markeert de entree van de wijk Brienenhof. Het markeert de bocht in
de Groenestraat.
GROEN RONDOM
Het erf ligt fraai in groene omgeving. Je hebt naar drie kanten vrij uitzicht rondom.
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AGRARISCHE GESCHIEDENIS
Het perceel en zijn bebouwing zijn een verwijzing naar de agrarische geschiedenis van het gebied. Op oude kaarten zijn o.a. boomgaarden te zien. Erf Brienenhof is de naamgever van de wijk.
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SCHETSONTWERP

SCHETS 1:500

Sierzijde vs landschappelijke zijde

Sierzijde
landschappelijke
zijde

Bestaande esdoorns

Henriette Roland Holstlaan

Ontsluiting tbv percelen #3 en #4
Parkeren voor bezoekers
Verschil in bestratingsmateriaal (erf/privé)
Kavelgrensbomen op perceelsgrens
Parkeren onder doorlopende kap
Fruitbomengaard refererend naar het verleden van plek
Hoogteaccent in woning (hoofdgebouw)
Gezamelijke parkeerschuur
Beukenhaag als afscheiding van percelen (sierzijde)
Gedeeld erf
Centrale erf boom in gras (Linde)
Bestaand hekwerk hergebruiken

Groenest

raat

Veldesdoorn haag als afscheiding van percelen
(landschappelijke zijde)

Een erf heeft van oudsher een sierzijde,
waar de siertuin en boomgaard lagen en
een landschappelijke zijde, waar gewerkt
werd en waar het landschap zijn invloed
had. Zo ook op dit erf. Dit komt in de beplanting zoals de hagen tot uiting.

Centrale erf boom in gras (Linde)

Verschil in bestratingsmateriaal (erf)

Verschil in bestratingsmateriaal (oprit)

Fruitboomgaard refereert naar het verleden van plek

Beukenhagen op perceelsgrenzen (aan de sierzijde)

Veldesdoorn hagen op perceelsgrenzen (aan de landschappelijkezijde)

Parkeren op het gras (grasbetontegel) bij de poort

Oude poort hergebruiken op het gezamelijk erf tussen een haag

Kavelgrensboom op hoek van het perceel

SCHETSONTWERP

PERCELEN

PERCEEL GROOTTE (CA.)
ca. 740 m2
ca. 710 m2
ca. 400 m2
ca. 370 m2

Huidige perceelgrens

# mandelig

#1
#4

#3

#2

raat

# mandelig

Groenest

1.
2.
3.
4.

SCHETSONTWERP

WONINGEN
De woningen vormen samen een onderscheidend ensemble. Het geheel is bijzonder, in de zin dat het duidelijk iets anders is dan de rest van de woningen die aan de
Groenestraat staan en de jongere woningbouw uit de aangrenzende wijk.
Het unieke blijkt uit de massaverhoudingen van de bebouwing en het materiaalgebruik. Het ensemble heeft een onderlinge samenhang. De hoogte en massa verhoudingen zijn op elkaar afgestemd.
De woningen op percelen 1 en 2 zijn vrijstaande woningen met een agrarische
referentie. Samen met een gezamenlijk bijgebouw omsluiten ze het erf. De woning
op perceel 1 refereert aan de bedrijfswoning, de woning op perceel 2 (en ook 3 en
4) refereert aan de schuur. De woning op perceel 1 heeft een kleine footprint en
heeft hoogte (hoge goot en nok). De woning op perceel 2 heeft een grote footprint
en heeft een lage goot, door zijn breedte heeft het wel een hoge nok (veel dakvlak,
hoge topgevel). De woningen op perceel 3 en 4 vormen samen ook een schuurvolume, hebben ook een lage goot en een nokhoogte die lager ligt dan die van perceel 2.
Zo ontstaat een gevarieerd dakenlandschap.

BEBOUWING

BEELDKWALITEIT BEBOUWING

BEELDKWALITEITPLAN
Dit beeldkwaliteitplan is een onderdeel van de welstandsnota gemeente Overbetuwe. Het moet gezien worden
als een aanvulling op de welstandsnota. De achtergronden, uitgangspunten en context van het plan zijn beschreven in het schetsboek. Voor de bebouwing zijn criteria opgenomen die objectief toetsbaar zijn.
Het onderdeel beplanting is gesplitst naar de verschillende percelen zodat duidelijk is welke delen bij welk perceel
horen en/of mandelig zijn.
HARDHEIDSCLAUSULE
Het is denkbaar dat een ontwerp van een woning of buitenruimte toch afwijkt van de regels die zijn opgenomen
in dit beeldkwaliteitplan. Een afwijking is slechts toegestaan indien de gemeente in overleg met de stedenbouwkundige en de gemandateerde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit hierover positief adviseert.
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BEELDKWALITEIT BEBOUWING

BEBOUWING

perceel 1

PERCEEL

MASSA

De woningen op percelen 1 en 2 zijn vrijstaande woningen met een agrarische referentie. Samen met een gezamenlijk bijgebouw
omsluiten ze het erf. De woning op perceel 1
refereert aan de burgerwoning.

De woning is beduidend hoger dan de overige
woningen.

Kapvorm: zadeldak
Massaverhoudingen: rechthoekige footprint,
hoge goot

ARCHITECTUUR

Maximale nokhoogte: 12 m
Maximale goothoogte: 6,5 m
Maximale inhoud hoofdgebouw: -- m3
Maximale footprint bijgebouw: -- m2
Maximale dakhelling: 50˚
De massaverhoudingen van de woning refereert aan de (losstaande) bedrijfswoning bij
het agrarisch erf. Een mogelijke referentie is de
bedrijfswoning uit de wederopbouwperiode.
De Delftse School werd als architectuurstijl veel
gebruikt. Kenmerkend aan deze stijl is het gebruik van baksteen, het gebruik van topgevels,
de ingetogenheid en de afleesbaarheid van de
gevels (welke ruimte waar).
De woning vormt een ensemble met de bebouwing op de overige percelen.
Baksteen is beeldbepalend in het gevelbeeld.
Voor de kap wordt gebruik gemaakt van gebakken dakpannen eventueel gecombineerd met
zink.
Ondergeschikte bouwdelen worden integraal
mee ontworpen, passend bij het geheel.

ensemble woning -schuur

SCHETSONTWERP

BEELDKWALITEIT BEBOUWING

BEBOUWING

bijgebouw
perceel 1&2

PERCEEL

MASSA

ARCHITECTUUR

De bijgebouwen van perceel 1 en 2 zijn gekoppeld in één volume: de schuur. Samen met de
woningen op perceel 1 en 2 omsluit de schuur
het gezamenlijk erf.

Kapvorm: zadeldak
Maximale nokhoogte: 7 m
Maximale goothoogte: 3 m
Maximale dakhelling: 50˚

Robuuste gevelopeningen laten het gebruik zien als schuur/bijgebouw

De schuur grenst aan de woning van perceel
2 en vormt ermee een ensemble. Het onderscheid tussen woning en schuur blijkt uit de
massa verhoudingen en de gevel indeling. Het
materiaalgebruik is afgestemd op dat van de
woning op perceel 2.
Baksteen is beeldbepalend in het gevelbeeld.
De gevelopeningen zijn groot en robuust,
bijvoorbeeld in de vorm van staldeuren. Voor
de kap wordt gebruik gemaakt van gebakken
dakpannen.

De schuur en de aangrenzende woningen vormen een ensemble, zijn in samenhang ontworpen
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BEELDKWALITEIT BEBOUWING

BEBOUWING

perceel 2

PERCEEL

MASSA

ARCHITECTUUR

De woningen op percelen 1 en 2 zijn vrijstaande woningen met een agrarische referentie. Samen met een gezamenlijk bijgebouw
omsluiten ze het erf. De woning op perceel 2
is een kloek schuurvormig volume. De hoge

topgevel is een beelbepalend element aan het
erf.

Kapvorm: zadeldak
Massaverhoudingen: rechthoekige footprint,
lage goot, hoge nok

Maximale nokhoogte: 9 m
Maximale goothoogte: 3 m
Maximale inhoud hoofdgebouw: -- m3
Maximale footprint bijgebouw: -- m2
Maximale dakhelling: 50˚
De massaverhoudingen van de hoofdwoning
en bijgebouwen refereren aan de agrarische
schuur: een rechthoekig volume met een grote
beeldbepalende kap.
De topgevel die gericht is naar het erf oogt ‘gesloten’ en robuust, de overige zijden zijn open
en naar buiten gericht.
De woning vormt een ensemble met de overige
percelen.
Baksteen is beeldbepalend in het gevelbeeld.
Voor de kap kan gebruik worden gemaakt van
gebakken dakpannen of eventueel zink.
Voor de gevel wordt gebruik gemaakt van baksteen, evt aan te vullen met hout of stucwerk.
De te gebruiken kleuren zijn aardse kleuren. De
kleur wit kan worden gebruikt ter verbijzondering of accentuering van geveldelen.
Ondergeschikte bouwdelen worden integraal
mee ontworpen, passend bij het geheel.
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BEBOUWING

MASSA

ARCHITECTUUR

De woningen op percelen 3 en 4 zijn vrijstaande woningen met een agrarische referentie.
De woningen hebben een rechthoekige footprint, en een zadeldak met een lage gootlijn.

perceel 4

perceel 3

PERCEEL

De twee woningen vormen samen, visueel
gezien, één volume. De bijgebouwen maken
ook ondereel uit van dit volume.

Kapvorm: zadeldak
Massaverhoudingen: rechthoekige footprint,
lage goothoogte.

Maximale nokhoogte: 8 m
Maximale goothoogte: 4 m
Maximale inhoud hoofdgebouw: -- m3
Maximale footprint bijgebouw: -- m2
Maximale dakhelling: 40˚
De massaverhoudingen van de hoofdwoning
en bijgebouwen refereren aan de agrarische
schuur.
De twee woningen worden vormgegeven als
een huis/volume. De bijgebouwen maken ook
onderdeel uit van dit volume.
In het volume worden gaten uitgesneden voor
deuren en ramen. De architectuur is strak en
eigentijds
De woning vormt een ensemble met de bebouwing op de overige percelen.
Voor de kap kan gebruik worden gemaakt van
gebakken dakpannen of eventueel zink.
Voor de gevel kan gebruik worden gemaakt van
hout eventueel in combinatie met baksteen. Het
hout is overheerstend.
Ondergeschikte bouwdelen worden integraal
mee ontworpen, passend bij het geheel.

BEPLANTING

SCHETS 1:500

A

solitair op erf
solitaire boom op het erf

B

boomgaard met hoogstamfruitbomen
aanplant nieuwe fruitgaard

C

kavelgrensbeplanting
bomen op de hoek van een perceelsgrens

D

geschoren haag
hagen langs perceelsgrens (sierzijde)

E

natuurlijke haag
hagen langs perceelsgrens (landschappelijke zijde)

Henriette Roland Holstlaan

Sierzijde vs landschappelijke zijde
E

C

E

Sierzijde

E

D

landschappelijke
zijde

C
E

B

E
D

C
D
E

A

raat

D

Groenest

Een erf heeft van oudsher een sierzijde,
waar de siertuin en boomgaard lagen en
een landschappelijke zijde, waar gewerkt
werd en waar het landschap zijn invloed
had. Zo ook op dit erf. Dit komt in de beplanting zoals de hagen tot uiting.

C

BEPLANTING
# mandelig

E1

verplicht: A, C1, C2, D1, E1, E2, E3
suggestie: -

C2
E3

C1
E2

#1
#4

#3

#2

# mandelig

D1

A

BEPLANTING MANDELIG

E3

C1

E1
D1

E2

haag

A

C2

haag

kavelgrens boom

solitaire erfboom

LANDSCHAPSELEMENT

AANPLANT

Op het erf wordt een solitaire notenboom
aangeplant, zoals dat vroeger ook veelal
voorkwam op een erf.

Op de erfgrens wordt een solitaire boom aangeplant, als markering van de kavelgrens en
vergroening van het perceel.
Keuze uit onderstaande soorten.

Voor de aanplant van hagen aan de sierzijde
van het erf wordt een geschoren beukenhaag
aanbevolen.

Voor de aanplant van hagen aan de landschappelijke zijde van het erf wordt een veldesdoorn
haag aanbevolen.

SOORT/AANTAL

SOLITAIR

SOLITAIR

HAGEN (GESCHOREN)

HAGEN (LANDSCHAPPELIJK)

tkeuze
De soor p soorten
eerd o
is gebas md in het
genoe
apelijk
Landsch gs Plan
kelin
Ontwik verbetuwe
eO
t
n
gemee

Tilia platyphyllos

zomerlinde

Totaal aan te planten solitairen 1 stuk.

1 stuk

Ulnus lobel		
Salix alba		
Alnus glutinosa		

iep
wilg
els

Totaal aan te planten bomen 2 stuk.

- stuks
- stuks
- stuks

Fagus sylvatica

beukenhaag

ca 130 stuks

Totaal aan te planten haag D1:
13 m1 haag, 10 stuks per meter, ca 130 stuks

Acer campestre

veldesdoorn

ca 800 stuks

Totaal aan te planten haag E1:
20 m1 haag, 10 stuks per meter, ca 200 stuks
Totaal aan te planten haag E2:
10 m1 haag, 10 stuks per meter, ca 100 stuks
Totaal aan te planten haag E3:
70 m2 haag, 10 stuks per meter, ca 700 stuks

PLANTVERBAND

Aanplanten als 16-18, ho

Aanplanten als 16-18, ho

Aanplanten als wortelgoed, maat 80-100 cm.

Aanplanten als wortelgoed, maat 80-100 cm.

Solitair (vrijstaand)

Solitair (vrijstaand)

Haag aanplanten, dubbele rij, 10 stuks per meter
Aanplanten in driekhoeksverband

Haag aanplanten, dubbele rij, 10 stuks per meter
Aanplanten in driekhoeksverband

BEPLANTING

verplicht: B, C3, D2, D3, E4
suggestie: -

# mandelig

D3

E4
#1

C3

B

#4

#3

D2

#2

# mandelig

BEPLANTING KAVEL 1

tkeuze
De soor p soorten
eerd o
is gebas md in het
genoe
apelijk
Landsch gs Plan
kelin
Ontwik verbetuwe
eO
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n
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PLANTVERBAND

D3

E4

D2
C3

haag

SOORT/AANTAL

B

haag

AANPLANT

kavelgrens boom

fruitboomgaard

LANDSCHAPSELEMENT

Aanplant boomgaard met hoogstamfruitbomen.
De soortkeuze is gebaseerd op soorten die van
oudsher voor kwamen in een fruitgaard. Soort
naar keuze. Variatie is gewenst.

Op de erfgrens worden solitaire bomen aangeplant, als markering van de kavelgrens en
vergroening van het perceel.
Keuze uit onderstaande soorten.

Voor de aanplant van hagen aan de sierzijde
van het erf wordt een geschoren beukenhaag
aanbevolen.

Voor de aanplant van hagen aan de sierzijde
van het erf wordt een geschoren beukenhaag
aanbevolen. Voor de aanplant van hagen aan
de landschappelijke zijde van het erf wordt
een veldesdoorn haag aanbevolen.

FRUITBOOM

GROEP

HAGEN (GESCHOREN)

HAGEN (GESCHOREN EN LANDSCHAPPELIJK)

Malus (cultivar naar keuze)
Pyrus (cultivar naar keuze)
Prunus (cultivar naar keuze)
Prunus (cultivar naar keuze)
of ‘vergeten’ soorten als
Mespilus (cultivar naar keuze)
Cydonia (cultivar naar keuze)

appel
peer
kers
pruim

- stuks
- stuks
- stuks
- stuks

Ulnus lobel			
Salix alba			
Alnus glutinosa			

iep
wilg
els

- stuks
- stuks
- stuks

Fagus sylvatica

beukenhaag

ca 300 stuks

D3: Fagus sylvatica beukenhaag
E4: Acer campestre veldesdoorn

ca 140 stuks
ca 210 stuks

mispel
- stuks
kweepeer - stuks

Boomgaard totaal aantal bomen in het werk te bepalen, minimaal aantal 7 stuks.

Totaal aan te planten bomen 2 stuks.

Totaal aan te planten haag D2:
30 m1 haag, 10 stuks per meter, ca 300 stuks

Totaal aan te planten haag D3:
14 m1 haag, 10 stuks per meter, ca 140 stuks
Totaal aan te planten haag E4:
21 m1 haag, 10 stuks per meter, ca 210 stuks

Aanplanten als 10-12, ho

Aanplanten als 14-16

Aanplanten als wortelgoed, maat 80-100 cm.

Aanplanten haag D3 als wortelgoed, maat 80-100
cm.
Aanplanten haag E4 als wortelgoed, maat 150-175
cm.

Aanplanten in grid of wildverband.

In groep.

Haag aanplanten, dubbele rij, 10 stuks per meter
Aanplanten in driekhoeksverband

Haag aanplanten, dubbele rij, 10 stuks per meter
Aanplanten in driekhoeksverband

BEPLANTING

verplicht: D4
suggestie: C4, E5

# mandelig

#1
#4

#3

C4
#2

# mandelig

E5
D4

BEPLANTING KAVEL 2

AANPLANT

SOORT/AANTAL

tkeuze
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PLANTVERBAND

C4

E5

haag

D4

haag

kavelgrens boom

LANDSCHAPSELEMENT

Op de erfgrens worden solitaire bomen aangeplant, als markering van de kavelgrens en
vergroening van het perceel.
Keuze uit onderstaande soorten.

Voor de aanplant van hagen aan de sierzijde
van het erf wordt een geschoren beukenhaag
aanbevolen.

Voor de aanplant van hagen aan de landschappelijke zijde van het erf wordt een veldesdoorn
haag aanbevolen. (Dit stuk haag is geen verplichte haag om aan te planten)

GROEP

HAGEN (GESCHOREN)

HAGEN (LANDSCHAPPELIJK)

Ulnus lobel			
Salix alba			
Alnus glutinosa			

iep
wilg
els

- stuks
- stuks
- stuks

Fagus sylvatica

beukenhaag

ca 60 stuks

Acer campestre

veldesdoorn ca 250 stuks

Totaal aan te planten bomen 2 stuks.

Totaal aan te planten haag D4:
6 m1 haag, 10 stuks per meter, ca 60 stuks

Totaal aan te planten haag E5:
50 m1 haag, 5 stuks per meter, ca 250 stuks

Aanplanten als 14-16

Aanplanten als wortelgoed, maat 80-100 cm.

Aanplanten als wortelgoed, maat 150-175 cm.

In groep.

Haag aanplanten, dubbele rij, 10 stuks per meter
Aanplanten in driekhoeksverband

Haag aanplanten, enkele rij, 5 stuks per meter
Aanplanten in rij

BEPLANTING

verplicht: C5, E6, E7, E8, E9
suggestie: C6

# mandelig

E9
C5
#1

E8
#3

E7

E6

#4

C6
#2

# mandelig

BEPLANTING KAVEL 3

tkeuze
De soor p soorten
eerd o
is gebas md in het
n
ge oe
apelijk
Landsch gs Plan
kelin
Ontwik verbetuwe
eO
t
n
e
geme

PLANTVERBAND

C6

E7

E8

Op de erfgrens wordt een solitaire boom
aangeplant, als markering van de kavelgrens en vergroening van het perceel.
Keuze uit onderstaande soorten.

Voor de aanplant van hagen aan de
landschappelijke zijde van het erf
wordt een veldesdoorn haag aanbevolen.

Voor de aanplant van hagen aan de
landschappelijke zijde van het erf
wordt een veldesdoorn haag aanbevolen.

Voor de aanplant van hagen aan de
landschappelijke zijde van het erf
wordt een veldesdoorn haag aanbevolen.

Voor de aanplant van hagen aan
de landschappelijke zijde van
het erf wordt een veldesdoorn
haag aanbevolen.

GROEP

HAGEN (LANDSCHAPPELIJK)

HAGEN (LANDSCHAPPELIJK)

HAGEN (LANDSCHAPPELIJK)

HAGEN (GESCHOREN)

Totaal aan te planten bomen 2 stuks.

Totaal aan te planten haag E6:
8 m1 haag, 5 stuks per meter, ca 40 stuks

Totaal aan te planten haag E7:
13 m1 haag, 5 stuks per meter, ca 65 stuks

Totaal aan te planten haag E8:
Totaal aan te planten haag E9:
15 m1 haag, 5 stuks per meter, ca 75 stuks 13 m1 haag, 10 stuks per meter,
ca 130 stuks

Aanplanten als 14-16

Aanplanten als wortelgoed, maat 150-175
cm.

Aanplanten als wortelgoed, maat 150-175
cm.

Aanplanten als wortelgoed, maat 150-175
cm.

Aanplanten als wortelgoed, maat
150-175 cm.

In groep.

Haag aanplanten, enkele rij, 5 stuks per meter
Aanplanten in rij

Haag aanplanten, enkele rij, 5 stuks per meter
Aanplanten in rij

Haag aanplanten, enkele rij, 5 stuks per meter
Aanplanten in rij

Haag aanplanten, dubbele rij, 10 stuks
per meter
Aanplanten in driekhoeksverband

Ulnus lobel		
Salix alba		
Alnus glutinosa		

iep
wilg
els

- stuks
- stuks
- stuks

Acer campestre veldesdoorn ca 40 stuks

Acer campestre veldesdoorn ca 65 stuks

Acer campestre veldesdoorn ca 75 stuks

haag

E6

haag

SOORT/AANTAL

C5

haag

AANPLANT

E9

haag

kavelgrens boom

LANDSCHAPSELEMENT

Acer campestre veldesdoorn
130 stuks

ca

BEPLANTING

verplicht: E10
suggestie: C7, E11

# mandelig

E11
#1

#4

C7

#3

E10

#2

# mandelig

BEPLANTING KAVEL 4

SOORT/AANTAL

tkeuze
De soor p soorten
eerd o
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apelijk
Landsch gs Plan
kelin
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PLANTVERBAND

E10

E11

haag

AANPLANT

C7

haag

kavelgrens boom

LANDSCHAPSELEMENT

Op de erfgrens worden solitaire bomen aangeplant, als markering van de kavelgrens en
vergroening van het perceel.
Keuze uit onderstaande soorten.

Voor de aanplant van hagen aan de landschappelijke zijde van het erf wordt een veldesdoorn
haag aanbevolen.

Voor de aanplant van hagen aan de landschappelijke zijde van het erf wordt een veldesdoorn
haag aanbevolen. (Dit stuk haag is geen verplichte haag om aan te planten)

GROEP

HAGEN (GESCHOREN)

HAGEN (GESCHOREN)

Ulnus lobel			
Salix alba			
Alnus glutinosa			

iep
wilg
els

- stuks
- stuks
- stuks

Acer campestre veldesdoorn

ca 200 stuks

Acer campestre veldesdoorn ca 200 stuks

Totaal aan te planten bomen 2 stuks.

Totaal aan te planten haag E10:
20 m1 haag, 10 stuks per meter, ca 200 stuks

Totaal aan te planten haag E11:
20 m1 haag, 10 stuks per meter, ca 200 stuks

Aanplanten als 14-16

Aanplanten als wortelgoed, maat 150-175 cm.

Aanplanten als wortelgoed, maat 150-175 cm.

In groep.

Haag aanplanten, enkele rij, 5 stuks per meter
Aanplanten in rij

Haag aanplanten, enkele rij, 5 stuks per meter
Aanplanten in rij

‘brienenshof ’
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